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บทที่ 1
หลักสูตรสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ความหมายของสหกิจศึกษา
สหกิ จ ศึ กษา(Co-operative Education) คือ ระบบการศึก ษาที่ ให้ ความส าคัญ กับ การ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสาเร็จการศึกษา โดยที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา จานวน 16 สัปดาห์
(เรี ยนรู้การปฏิบัติงานจริ ง จานวน 4 เดือนเต็ม : 1 ภาคการศึกษา) ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่อยู่ใน
สถานะของนักศึกษาฝึกงานแต่ว่านักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ห รือพนักงาน
ปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการ และนักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะได้รับสวัสดิการค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา จึงเป็นระบบการศึกษาที่ ส่ งเสริมให้นักศึกษามี
โอกาสปฏิบัติงานในสถานประกอบการในระหว่างการศึกษา นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาทุกคนจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนและกรอกใบสมัครที่สาขาวิชาที่ตนเองสังกัด ขณะเดียวกันนักศึกษาจะต้องผ่านการ
คั ด เลื อ กจากสถานประกอบการที่ มี ค วามประสงค์ รั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ไป ปฏิ บั ติ ง าน หลั ง จากนั้ น
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
นั้ น ๆ โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ จ ากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง อั น จะเป็ น การฝึ ก การ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่
มหาวิท ยาลั ย และการน าไปใช้ใ นชี วิต จริ ง ซึ่ง จะช่ ว ยเสริ ม สร้ างทัก ษะและประสบการณ์ที่ ดีใ ห้ แ ก่
นักศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการในที่สุด
ในส่ วนของมหาวิทยาลัย จะจัดให้ มีกระบวนการคัดเลื อกนักศึกษา การเตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพื่อสร้ างความมั่น ใจ การจัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้ นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติ งานจริง
ตลอดจนการนิเทศงานเพื่อติดตามประเมินผลนักศึกษา และการจัดทารายงานผลต่อมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทุกฝ่าย
การประเมินผลของการเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ได้มีโอกาสไปทางานใน
สถานประกอบการต่าง ๆ เมื่อกลับมาเรียนในห้องเรียน นักศึกษากลุ่มดังกล่าวยังมีความสนใจที่จะ
ใฝ่หาความรู้มากขึ้นและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนั้นนักศึกษายังมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นใน
การทางานร่วมกับผู้อื่นและโอกาสการมีงานทา

หลักการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา
ทฤษฎีพื้นฐาน
จาก ทฤษฎีการเรียนรู้พื้นฐานที่สนับสนุนการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามี 2
ทฤษฎีสาคัญ ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพโดยการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดอย่างไตร่ตรองและต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้

ประสบการณ์ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตจริง โดยประสบการณ์นอกห้องเรียนจะประสานและสัมพันธ์
กับบทเรียนในห้องเรียน และทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง (Authentic Learning) ทฤษฎีนี้
ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมที่มีความหมายสาหรับเขา เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างไม่มีพรมแดน ได้เชื่อมโยงทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติเข้า
ด้วยกัน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work – integrated Learning : WIL)
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน หรือ WIL เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทางาน และทักษะ
เฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทางานก่อนสาเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ส ถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รือ อ ง ค์ก ร ผู ้ใ ช้บ ัณ ฑิต แ ล ะ ม ห า วิท ย า ลัย ยัง ไ ด้ร ับ ป ร ะ โ ย ช น์ใ น เ ชิง
ความร่วมมือและการพั ฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตรฯ
1. หลักสูตรการเรียนการสอน รายวิชาสหกิจศึกษา
(1.) หลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรของทุกคณะวิชา โดยให้เป็นไปตามการเลือก
แผนการเรียนของนักศึกษา
(2.) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาของตนเองโดยมหาวิทยาลัยจะจัดการเรียน
การทางานไว้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
(3.) สหกิจศึกษา มีค่าเท่ากับ 1 ภาคการศึกษา มีจานวน 9 หน่วยกิต
(4.) นักศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีระดับผลการเรียน
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00โดยจะต้องผ่านการคัดเลือกความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ประจาสาขาวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
(5.) นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานกับสถานประกอบการแบบเต็มเวลา จานวน 16 สัปดาห์
ต่อเนื่องกัน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบ
ที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงานรวมทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา
2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนชั่น
3. เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่นและสถานประกอบการ
โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
4. เพื่อส่งเสริมการสร้างบัณฑิตคุณภาพที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเนชั่นและการมีงานทา
ของนักศึกษา
ปฏิทินการเรียนการสอนสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
1. กาหนดปฏิทินไว้ 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา

2. ระยะเวลาดาเนินรายวิชาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
1. ผ่านการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ
2. ทบทวนความรู้ทางวิชาการก่อนไปปฏิบัติงาน
คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.
2.
3.
4.

จะต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4
มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
ต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่คณะกาหนด เป็นเงื่อนไขของรายวิชาสหกิจศึกษา
ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ประจาสาขาวิชา หรืออาจารย์
ที่ปรึกษา
5. ผ่านการฝึกปฏิบัติพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. มีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน่วยงานของสถาน
ประกอบการ
7. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
8. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
บทที่ 2
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
(1.) สานักกิจการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา และการแจ้งความจานงไป
ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาโดยให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจจะเข้ า ร่ ว มให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา
ณ สานักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งกรอกใบสมัครเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาตามสาขาที่
นักศึกษาศึกษาและอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
(2.) การคัดเลือกและจาแนกสถานะภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ประจาในสาขาวิชาจะพิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์เรี ยนสหกิจศึกษาโดยพิจารณาตาม
คุณสมบัติของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ การคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการนั้ น ส านั ก กิ จ การนั ก ศึ ก ษาจะมี ก ารประสานงานกั บ สถานประกอบการใน
การคัดเลือกนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ ตามที่สถานประกอบการนั้นต้องการให้มาก
ที่สุด เนื่องจากสหกิจศึกษามีผลต่อนักศึกษาในแง่การได้รับประสบการณ์วิชาชีพที่มีค่าและส่งผลต่อ
ความได้เปรียบในการจ้างงานภายหลังสาเร็จการศึกษา
(3.) การเลือกสมัครงาน นักศึกษาจะได้รับการปฏิบัติเสมือนการไปสมัครเข้าทางานจริงกับ
สถานประกอบการนั้น ๆ โดยสถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากใบสมัคร และ
หรือการสัมภาษณ์ นักศึกษาต้องเลือกสมัครงานโดยเลือกสถานประกอบการและเลือกลักษณะงานที่
ตรงกับความสนใจ ความถนัดของนักศึกษาเป็นหลัก ไม่ควรคานึงถึงสวัสดิการ ที่สถานประกอบการ
เสนอให้ เช่น ค่าตอบแทนและที่พัก

ทัง้ นี้หลังการประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ถือว่านักศึกษาทุกคนจะต้องเตรียมตัวไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ จะขอสละสิทธิ์การไปปฏิบัติงานไม่ได้เป็นอันขาด
(4.) การจัดคู่ (Matching)ระหว่างสถานประกอบการและนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิ จ ศึ ก ษาในสาขาวิ ช า ร่ ว มกับ คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รจะพิ จ ารณา น าผลการคั ด เลื อ ก
นักศึกษาของสถานประกอบการและจัดลาดับความต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน (Matching)
โดยจะจัดให้เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ของทั้งสองฝ่ายมากที่สุด และประกาศผลให้นักศึกษาทราบ ใน
กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา
ด่วน เพื่อการจัดหาสถานประกอบการใหม่ให้เร็วที่สุด หรือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น
ทดแทนวิชาสหกิจศึกษาตามที่สาขากาหนด
(5.) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน จะมีการจัดฝึกอบรมและปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อน เป็นเวลา 2 วัน นักศึกษาที่ขาดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศจะไม่ได้รับการพิจารณาให้
ไปปฏิบัติงาน
4
ในการฝึกอบรมนั้น จะมีหัวข้ออบรม เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การบรรยายพิเศษจาก สถาน
ประกอบการ เป็ น ต้ น ส่ ว นการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษานั้ น จะมี ก ารชี้ แจงภาพรวมของ
การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา) พร้อมกับรับโอวาทจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขา ซึ่งจะ
แนะนาการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อาทิ ด้านวิชาการ ระเบียบวินัย บุคลิกภาพ เป็นต้น
กิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน (4 เดือน)
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใน
สาขาวิชา จะทาหน้าที่ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนิเทศงานของนักศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง
ระหว่างที่นักศึกษาสหกิจ ศึ กษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ กรณีที่นักศึกษามีความประพฤติ
ไม่เหมาะสมระหว่างที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ มหาวิทยาลัยจะระงับการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาทันที
การประเมินผล ภายหลังจากที่นักศึกษาได้ปฏิบั ติงานครบระยะเวลาที่กาหนดแล้ว อาจารย์ที่
ปรึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าจะประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ก ระบวนการประชุ ม
การสัมภาษณ์ การสัมมนา รวมทั้งการส่งแบบประเมินผลตามที่ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่นได้กาหนดไว้
กิจกรรมหลังการปฏิบัติงาน
1. การเข้ า รั บ การสั ม ภาษณ์ โ ดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาในสาขาวิ ช า ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ตรเพื่อสอบถามปัญหา การให้คาปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะแนวคิดที่
ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพร้อมทั้งการส่งรายงานทางวิชาการและทาการแก้ไขปรับปรุง
ให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนด
2. การเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นระหว่างนักศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ
ผู้บริหารคณะวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อดูพัฒนาการและความสามารถในการนาเสนอ
และถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็นสาระสาคัญมากของสหกิจศึกษา

3. เกณฑ์การวัดผลเพื่อประเมินนักศึกษา พิจารณา 3 องค์ประกอบ คือ
(1.) การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกั บสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสาขา
อาทิ การปฐมนิเทศ การอบรม การสัมมนา และกิจกรรมอื่นที่กาหนดไว้ครบถ้วน
(2.) ได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา ระดับ
“ผ่าน”
(3.) จากการเข้าร่วมกิจ กรรมหลังการกลั บจากปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการครบถ้ว น
ได้แก่ รูปเล่มรายงานผลการดาเนินงาน การประชุม การสัมภาษณ์ การสัมมนาและส่งแบบสอบถาม
เป็นต้น
ประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา กาหนดไว้ รวม 100 คะแนน ประกอบด้วย
ร้อยละ
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การประเมินผลการนิเทศงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. การประเมินผลการนาเสนอหลังการปฏิบัติงาน(การสัมมนา)
4. การประเมินผลรายงานนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา

50
20
20
10

เกณฑ์การประเมินผล
โดยจะวัดผลระดับคะแนนเป็น

S (Satisfaction)
U (Unsatisfaction)

ระดับคะแนน 70 – 100
ระดับคะแนน 0 – 69

ผ่าน S (Satisfaction)
ไม่ผ่าน U (Unsatisfaction)

หมายเหตุ :
1) คะแนนประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลัก
2) นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระดับเกรด S หมายถึง
“ผ่าน” จึงจะถือว่าสาเร็จการศึกษาได้
3) เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ขอความกรุ ณาให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ในสาขาวิช า ได้ส่ งผลการเรี ย นสหกิจศึกษา(เกรด)ไม่ เกินกว่ากาหนดเวลาของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล

บทที่ 3
สถานประกอบการสหกิจศึกษา
บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ
ด้วยปรัชญาของสหกิจศึกษาที่เน้นให้นักศึกษาจะต้องได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน สหกิจศึกษาจึงมีรูปแบบและขั้นตอนที่จาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ ดังนั้น สถานประกอบการจึงมีบทบาทหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. การแจ้งความประสงค์รับนักศึกษา ระบุตาแหน่งงานและจานวนที่ต้องการมายัง
สานักกิจการนักศึกษา หน่วยประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
2. การตรวจสอบใบสมัครของนักศึกษาและการคัดเลือกนักศึกษา
3. การจัดหาพนักงานที่ปรึกษาทาหน้าที่เป็นเสมือนอาจารย์คอยดูแลให้คาแนะนาและให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของปฏิบัติงาน
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อแนะนาให้รู้จักสถานประกอบการ อาทิ โครงสร้าง
ภารกิจ ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆของสถานประกอบการ
5. การมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนให้นักศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพนักศึกษา
6. การร่วมนิเทศงาน ประเมินผลการทางาน และรายงานของนักศึกษา
ลักษณะงานที่สถานประกอบการมอบหมายให้นักศึกษา
การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าทางาน ณ สถานประกอบการนั้น จะต้องมีการกาหนด ภาระ
งานโดยมีรายละเอียดหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน
การจัดพนักงานที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษา
สถานประกอบการจะต้องมีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คนเพื่อทา
หน้าที่เป็นที่ปรึกษา(พี่เลี้ยง)ทาหน้าที่ดูแลและแนะนาในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่
นักศึกษาปฏิบั ติงาน ได้แก่ การให้ คาแนะนา ลั กษณะงาน และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
การมอบหมายงานและแนะน า การถ่า ยทอดวิธี การปฏิ บัติ งานนั กศึ กษา การจั ดท ารายงาน การ
สอดส่ อ งดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน ความเป็ น ระเบี ย บและความประพฤติ ข องนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎระเบียบ ตลอดจนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น นักศึกษาได้รับอุบัติเหตุในที่ทางาน การมีส่วนร่วม
นิเทศงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสหกิ จ ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น ใคร่ ข อเรี ย นให้ ส ถาน
ประกอบการได้ทราบว่า สถานประกอบการสามารถจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือสวัสดิการให้นักศึกษา
สหกิจศึกษาที่พอเหมาะตามสมควร ทั้งนี้ขอให้สถานประกอบการแจ้งในรายละเอียดตาแหน่งงาน
คุณสมบั ติ ให้ แก่คณะกรรมการพัฒ นาหลักสู ตรสหกิจศึกษา สานักกิจการนักศึกษา และนักศึกษา
รับทราบในระหว่างที่ทาการสัมภาษณ์งาน

การพิจารณาเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่นักศึกษาสหกิจศึกษานั้น อาจจะพิ จารณาจาก
องค์ประกอบ ดังนี้
1. นโยบายและงบประมาณของสถานประกอบการ
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่มอบหมายให้นักศึกษามากน้อยเพียงใด
3. ปริมาณงานและคุณภาพงานที่นักศึกษาปฏิบัติได้ เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานประจาที่
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
4. ความรู้และความสามารถของนักศึกษา
อย่ างไรก็ ตามคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสหกิจ ศึก ษา มหาวิท ยาลั ย เนชั่ น เห็ น ว่ า
นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจะสามารถปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการได้ หากว่า
ได้รับการมอบหมายงานและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ และเนื่องด้วยนักศึกษา
สหกิจศึกษาทุกคนจะต้องเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบ เป็นเวลา 4 เดือน (16 สัปดาห์เต็ม)
จึงมีค่าใช้จ่ายจานวนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง ต่อไปนี้
1. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา จานวน 9 หน่วยกิต
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับสถานประกอบการ (จากมหาวิทยาลัยหรือภูมิลาเนาของ
นักศึกษามายังสถานประกอบการ)
3. ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทางระหว่างที่พักมายังสถานประกอบการ (ในกรณีที่สถาน
ประกอบการมิได้จัดสวัสดิการที่พักให้)
4. ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จาเป็นของนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน
ทั้ ง นี้ หากว่ า สถานประกอบการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการเป็นอย่างมาก ก็อาจจะพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาใน
ระหว่างการปฏิบัติงานก็ได้

สถานประกอบการที่สนใจและประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษาต้องทาอย่างไร
1. แจ้งความประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในภาคการศึกษา โดยติดต่อสานัก
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่นทราบก่อนภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา เพื่อประโยชน์การติดต่อและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา ใน
การจัดหานักศึกษาได้ตรงกับความต้องการ และจะทาให้สถานประกอบการสามารถวางแผนเรื่องการ
มอบหมายงานให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ล่วงหน้าด้วย
2. การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ ได้แก่
- การสร้างความเข้าใจ การให้ความสาคัญให้แก่ผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พนักงานที่
ปรึกษาและฝ่ายปฏิบัติการ
- กาหนดลักษณะงาน(Job Description) และแผนปฏิบัติงาน (Co-operative Work) ที่
จะมอบหมายให้นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม
- มอบหมายพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง(Job Supervisor)

3. รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ได้แก่ การคัดเลือกนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา
การรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
4. การนิเทศงานนักศึกษา โดยมีส่วนร่วมนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา
เพื่อนิเทศนักศึกษา และดาเนินการนิเทศงานตามขั้นตอน
5. การติดตามการปฏิบัติงานนักศึกษา อาทิ การประชุมนักศึกษา การรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานนักศึกษา และการประเมินผลการทางาน
6. การปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะกับผู้บริหารก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน และมอบ
หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สถานที่อาจจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยก็ได้ตามความ
เหมาะสม)
ประโยชน์ที่สถานประกอบการคาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
2. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ
3. สถานประกอบการเป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านการให้ความร่วมมือด้านงานบริการกับ
มหาวิทยาลัย
4. มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการช่วยปฏิบัติงานภายในสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาที่ยาวกว่าการฝึกงานปกติ คือ 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน
5. พนักงานประจามีเวลามากขึ้นที่จะไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความสาคัญมากกว่า
6. เป็นวิธีหนึ่งในการสรรหาพนักงานประจาที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตาแหน่งงานโดย
อาจลดเวลาในการสอนงานและเวลาในการทดลองงานลงได้
7. ช่วยลดการจ้างงานและค่าตอบแทนลง โดยให้นักศึกษาสหกิจศึกษาซึ่งมีความรู้ด้าน
วิชาการเพียงพอในระดับหนึ่ง เข้าปฏิบัติงานทดแทนพนักงานที่ขาดไป หรือเป็นผู้ช่วยพนักงานและให้
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของสถานประกอบการนั้นๆ

บทที่ 4
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสหกิจศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสหกิจศึกษา
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสหกิจศึกษา จะทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา มี
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานสหกิจศึกษาในสาขาวิชา มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด (คุณสมบัติทางวิชาการ)
2. ประสานงานกับสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อการรับนโยบายสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม
3. เป็นผู้ประสานงานในการจัดหาสถานประกอบการร่วมกับ สานักกิจการนักศึกษาที่จะส่ง
นักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงาน (เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่ อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและอานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียน การสอนสหกิจศึกษาของสาขา)
4. จัดทาหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ร่วมกับ สานักกิจการนักศึกษา และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5. ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา
6. แจ้งรายชื่อและจานวนนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษามายัง
สานักกิจการนักศึกษา
7. รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขา โดยจัดโปรแกรมการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ อาทิ ความรู้พื้นฐานของนักศึกษา ความรู้ที่จาเป็น ความสามารถ
เบื้องต้น บุคลิกภาพ รวมทั้งการให้คาปรึกษา แนะนา การติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
8. การออกนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการต่าง ๆอย่างน้อย 2 ครั้ง
9. การตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
10. การพิจารณาให้คาปรึกษาและการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงงานนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ
11. การตรวจสอบ ประเมินผลผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และให้คะแนนใน
ส่วนของโครงงานหรือรายงานฉบับสมบูรณ์
12. การประสานงานเพื่อจัดให้มีกิจกรรมภายหลังจากนักศึกษาสหกิจศึกษา กลับจาก
สถานประกอบการ ได้แก่ การจัดประชุม การสัมภาษณ์ การนาเสนอผลงานวิช าการของนักศึกษา
รวมทั้งการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาสหกิจศึกษา เป็นต้น
ขั้นตอนการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
การออกไปนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น กาหนดแผนงานการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา ต้องประสานงานกับ สานักกิจการนักศึกษา เพื่อ
ร่วมกันกาหนดแผนการนิเทศงาน และการนัดหมายวันและเวลากับสถานประกอบการ
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2. เตรียมการจัดตารางการออกนิเทศงาน ตลอดจนนัดหมายกับผู้แทนสถานประกอบการ
3. การนิเทศงานจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 4 เดือนหรือ 16 สัปดาห์ และต้องนิเทศงานอย่างน้อย
2 ครั้งนับจากนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ คือ ช่วงสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของ
เดือนที่สองและสัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือนสุดท้าย เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้นักศึกษาระหว่าง
การปฏิบัติงาน
4. การรวบรวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาแฟ้มประวัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
พร้อมรายละเอียดสถานประกอบการก่อนวันเดินทางนิเทศงาน
5. การนิเทศงาน คือ การตรวจคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในการจัดทารายงานของนักศึกษา
6. หลังจากเสร็จสิ้นการนิเทศงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะประเมินผลการนิเทศงาน
ทั้งสถานประกอบการและงานนักศึกษา
หัวข้อเรื่องเพื่อหารือระหว่างการนิเทศงาน มีดังนี้
1. รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา หลักสูตรและการดาเนินงานของสหกิจศึกษา
2. ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ
3. แผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
4. หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า
5. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
6. ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ และปัญหาต่าง ๆที่พบ
การติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยพนักงานพี่เลี้ยงจัดประชุมร่วมกับ
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสอบถามบรรยากาศของการปฏิบัติงานในวันนิเทศงานนักศึกษา
2. นักศึกษาทารายงานสรุปผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานนาเสนอต่อพนักงานพี่เลี้ยง และ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง
3. สถานประกอบการ โดยพนักงานพี่เลี้ยงให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานของนักศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มใบประเมินผลที่
มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในวันส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
4. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ์
5. อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการเรียนต่อสานักทะเบียนและประมวลผล
ประโยชน์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและมหาวิทยาลัยได้รับ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยเนชั่นกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

20

2. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการภายนอก เพื่อผลิตบัณฑิต
คุณภาพที่พึงประสงค์สู่สังคม
3. มหาวิทยาลัยสามารถกาหนด หรือพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4. เป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์และเพิ่มประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และสามารถนามา
ประยุกต์ให้เป็นปัญหาหรือประเด็นศึกษาต่อไป
5. สามารถบูรณาการโดยการนาความรู้และประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไปผลิต
เป็นผลงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆต่อไป
6. อาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถรับเป็นที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการที่
นักศึกษาไปปฏิบัติงานได้
7. มหาวิทยาลัยเนชั่นสามารถบรรลุความสาเร็จในการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค์
***************************************************

